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E di t o r i a l

O setor de sementes brasileiro perdeu em 2011 aquele que, provavelmente, foi
a pessoa que mais contribuiu para seu desenvolvimento científico e acadêmico
nos últimos 50 anos: o Dr. Francisco Ferraz de Toledo.
Acadêmico brilhante e professor titular
da ESALQ/USP durante décadas, foi o
responsável pela introdução – pela primeira
vez no Brasil – da disciplina “Produção
e Tecnologia de Sementes” no curso de
graduação de Agronomia, em 1963. Cinco
anos mais tarde participou da criação do
curso de pós-graduação em Fitotecnia
da ESALQ, com várias disciplinas sobre
sementes em seu programa.
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Prof. Francisco Ferraz de Toledo
(10/dez/1930 – 23/abr/2011)

O espaço aqui é exíguo para discorrer sobre
o currículo e a extensa história acadêmica do Dr. Francisco. Acessando 
www.jcmaschietto.com.br/files/revista2.pdf é possível conhecer um pouco de
sua vida profissional, em matéria publicada na segunda edição desta revista.
Eu, pessoalmente, perdi um amigo querido de mais de 50 anos, durante os quais
pude usufruir do privilégio de sua convivência, em alguns períodos bastante
próxima, como nos anos em que estudamos juntos nos Estados Unidos. Ou
quando ele esteve à frente da criação e desenvolvimento do laboratório de
análise de sementes de minha empresa, período em que chegou a passar 1
semana por mês em Penápolis/SP – para instalação e treinamento
de analistas – e tinha a chave de minha casa.
Várias homenagens lhe foram dedicadas nos últimos meses, como a recente
menção honrosa conferida durante o Congresso Nacional de Sementes, em
Natal/RN. Há notícias de que, no campus da ESALQ/USP, o prédio ‘Tecnologia
de Sementes’, do Departamento de Produção Vegetal receberá seu nome.
Todas essas homenagens são mais do que merecidas, e tenho certeza de que o
deixariam feliz.
Para a família, que tanto estimo, e em especial para Jurema, sua esposa, lembro
que a fé é como uma bússola que direciona os navios incertos para o mar da
serenidade. Sei que Deus abriga, generoso e acolhedor, a sua alma. E que Ele
nos console, os que sabemos a falta que Francisco nos faz.
José Carlos Maschietto
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Tecnologia e melhoramento genético
animal a serviço da sociedade
necessidade, própria. Ele, mais do que
ninguém, sabe que precisa se tecnificar
e que precisa preservar o meio ambiente
para se manter na atividade. Temos inúmeros exemplos de pecuaristas que sabem produzir de maneira competitiva,

“

“O pecuarista
se tecnificou
porque viu a
necessidade, e
não em função
de pressões
de ativistas e
ONG’s.”

acervo jc maschietto

Um recente estudo publicado por renomados pesquisadores da Embrapa
indica que os ganhos de produtividade
da pecuária brasileira foram responsáveis por evitar o desmatamento de cerca de 460 milhões de hectares de terra.
Segundo estes pesquisadores, no período entre 1996 e 2006 a atividade pecuária cresceu a um ritmo de 6,6% ao
ano, sendo que, no mesmo período, a
área destinada às pastagens no país foi
reduzida em 19 milhões de hectares.
O mesmo estudo avaliou ainda o efeito
da produtividade na redução dos preços
da carne ao consumidor. Segundo dados
do Dieese, em junho de 2010 o preço
da carne na cidade de São Paulo representava 30% do valor pago pelo quilo
da carne em novembro de 1973. Esta
queda de preços tornou a carne bovina
– um alimento de elevado valor biológico – acessível às classes mais pobres.
A evolução dos índices de produtividade da pecuária brasileira ajudou a atenuar as pressões inflacionárias e dinamizou outros setores
da economia, segundo o estudo da
Embrapa. Há alguns anos, o agronegócio tem sido o responsável pelo superávit da balança comercial do país.
Entre as razões para a melhoria de eficiência da atividade são relacionadas:
a melhoria genética do rebanho, os investimentos na melhoria das pastagens,
a massificação do uso de sal mineral, o
aperfeiçoamento dos controles sanitários
e o uso das técnicas de confinamento.
Que fiquem aqui registrados os méritos
dos pesquisadores, profissionais da área e
gestores de instituições públicas e privadas, que contribuíram com recursos intelectuais e financeiros para esta evolução.
Mas, a bem da verdade, quem assimilou e colocou em uso toda essa tecnologia, foi o pecuarista brasileiro. E
isso não ocorreu de maneira forçada.
Não foi sob ordens de ONGs ou de
ativistas deste ou de outro país, que
justificadamente se preocupam com o
meio ambiente mas que, muitas vezes,
assumem posições radicais sem o pleno conhecimento da verdade e se utilizando de argumentos equivocados.
O produtor investiu por vontade, ou

moderna, cumprindo sua função social
e preservando a natureza – diga-se de
passagem, que poderiam servir de exemplo para produtores de outros países.
É fato que precisamos multiplicar
essas iniciativas de sucesso. E cabe à
ciência e à sociedade apoiar e incentivar o pecuarista brasileiro na continuidade desta trajetória de melhoria

S U S T E N TA B I L I D A D E

André Locateli *

contínua. Afinal, conforme mostram
os números citados no início deste
texto, por mais que o indivíduo pense
estar muito distante do ambiente rural, sua vida, sua saúde, sua educação
e seu bolso dependem diretamente do
trabalho do agropecuarista brasileiro.
Temos os recursos naturais ao nosso
lado, espécies forrageiras selecionadas,
melhoradas e extremamente produtivas,
cientistas e pesquisadores renomados,
profissionais competentes e qualificados, e o patrimônio genético ideal para a
produção de carne de qualidade, à base
de forrageiras, em ambiente tropical.
É nesse contexto que a Associação dos
Criadores de Nelore do Brasil (ACNB)
atua em prol da consolidação da atividade pecuária brasileira como uma referência mundial. A entidade preconiza
que um sistema de produção sustentável começa com animais geneticamente
superiores – capazes de produzir mais
em menos tempo e, consequentemente, com menor emissão de gases, menor consumo de água e sem promover o
desmatamento. Trabalha evidenciando
os resultados obtidos com o uso de genética Nelore melhoradora. O Circuito
Boi Verde de Julgamentos de Carcaças
e o Programa de Qualidade Nelore Natural, têm se mostrado como excelentes
ferramentas para este fim – respectivamente, sinaliza o padrão de carcaça
demandado pelo mercado, e premia o
pecuarista que produz carne de qualidade, de maneira eficiente. Com estes
e outros projetos, a ACNB se propõe
a prestar sua c ontribuição, não só para
o desafio de alimentar o mundo, mas
também, para a missão de alimentar a
população que ascende das classes sociais menos abastadas, com um alimento rico, saudável e fundamental para o
desenvolvimento humano e intelectual
do cidadão. Assim se constrói a nação
do futuro.
*André Locateli é zootecnista formado pela
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos
(FZEA) da USP/Pirassununga, com aperfeiçoamento
em Qualidade Assegurada para a Carne Bovina
pela FEA/Unicamp, e especialista em gestão de
agronegócios pela Fundação Getúlio Vargas. Ocupa
o cargo de gerente executivo da ACNB desde 2006.
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A tecnologia precisa chegar rápido ao dia
Entrevista concedida a Ana Karla Loureiro

Por quê deu certo

A Fundação MS é referência em
conhecimento científico para a
agropecuária brasileira. Foi criada em
Ana Karla Loureiro

en t r e v is t a : di r ceu b r o c h

Dirceu Broch

1992 pela Cooperativa Agropecuária
e Industrial (Coagri), em Maracaju,
sudoeste sul-mato-grossense, para
atender à demanda de produtores
associados que queriam ajustar

O começo

o plantio direto e validar novas

Sou de Espumoso/RS. Família
de pequenos produtores. Fiz
agronomia e mestrado em Concentração de Tecnologias de
Sementes pela Universidade de
Pelotas. Estudei com um agrônomo da Coagri, que me avisou
de uma vaga na Fundação.
Conheci minha esposa durante
o mestrado, ela é farmacêutica
e bioquímica. A gente se casou
e veio para Maracaju. Temos
dois filhos. Sempre tive no meu
sangue novas fronteiras.

tecnologias à realidade local.
E a instituição foi além: nos últimos
19 anos, ajudou a transformar aquela
região em um dos mais belos cenários
da produção agrícola do país. O
reconhecimento desse trabalho veio
com a mobilização da sociedade rural
para garantir sua continuidade após a
auto-liquidação da Coagri.
O agrônomo Dirceu Luiz Broch,
44 anos, atual diretor executivo,
pesquisador da instituição há 16 anos
e autoridade em integração lavourapecuária, tem uma trajetória de vida
que se confunde com história da
Fundação MS. Em agosto, ele nos
concedeu uma entrevista e falou sobre
diversos assuntos, entre os quais os
desafios da tecnologia para apoiar a
agricultura e a pecuária. A seguir, a
síntese da entrevista.
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A Fundação MS
Surgiu em 1992. As tecnologias
não chegavam a tempo da necessidade dos produtores. Os
sócios da Coagri resolveram
criar um órgão de pesquisa
próximo do produtor. Com a
auto-liquidação da Cooperativa,
novos mantenedores foram
compostos.
A mudança na realidade local
Em 92 aqui se produzia, em
média, 30 sacas de soja por
hectare. Hoje há produtores
colhendo até 65 sacas por
hectare. Temos mais segurança
ao produzir: sabemos a melhor
época de semeadura, temos
todas as informações sobre o
manejo e fertilidade do solo e
melhoramos o plantio direto,
através do consórcio milho
safrinha e pastagem, da rotação
de culturas com a pecuária, da
integração lavoura-pecuária.

Devido à proximidade com o
produtor. A Fundação MS assimila sua demanda e trabalha
para resolver o problema. Recentemente, foi conduzido um
trabalho que subsidiou ajuste no
Zoneamento Agrícola da Cultura
da Soja no Mato Grosso do Sul.
O plantio foi antecipado em 20
dias. Conseqüentemente, se antecipa o plantio de milho safrinha
e, na integração, a formação de
pastagens no inverno.
O foco
Desenvolvemos e difundimos
tecnologias para grande, médio e
pequeno produtor. Todo produtor
tem que ter resultado econômico
e usar tecnologia. Se não prestar
atenção nos custos e ajustar as
tecnologias, ele pode sair da
atividade.
Abrangência das ações
A tecnologia da Fundação MS
abrange, diretamente, mais de
900 mil hectares. Indiretamente,
mais de um milhão e oitocentos
mil hectares, de norte a sul no
Estado. Mantém um trabalho de
validação de tecnologias junto ao
produtor onde as informações
da pesquisa são estendidas
para áreas maiores e, depois,
validadas em escala comercial.
Áreas degradadas
No Centro-oeste há 50 milhões
de hectares de pastagens degradadas. No Mato Grosso do Sul,
9 milhões de hectares. Desses
50 milhões, se 25% fizessem
integração teríamos 12 milhões
de hectares de grãos e carne
sem derrubar uma árvore. Essas
áreas já foram abertas, estão
próximas dos centros consumidores e do asfalto, mas são, na
maioria, marginais, arenosas,
onde chove menos. Com um
processo tecnológico ajustado
se produz muito nessas áreas,
e temos tecnologia para isso.

O pecuarista, a maioria, não
traz na cultura investir em outra
atividade. Principalmente em lavoura, que, historicamente, quebrou muita gente. Outro ponto: a
maioria é de áreas fracas. Exige
bastante capital, entre 1.000 e
1.500 reais por hectare, para
correção do solo e, depois, fazer
a integração. Hoje, há linhas de
crédito, como o programa ABC,
do Ministério da Agricultura, que
apresenta incentivos para adoção de técnicas como integração
lavoura-pecuária e florestas.
Reforma “meia boca”
Temos visto reformas de pastagem “meia boca”, onde existe uma pastagem fraca, com
plantas daninhas e a correção
é feita através de uma subdose
de calcário e uma mão de grade.
Tem-se uma falsa impressão
de reforma. O pasto melhora,
a semente que estava no solo
germina e o pasto vem, mas não
suporta o pastejo, pois o solo
não foi corrigido. Meses depois,
o pasto volta a estar degradado.
Reforma via pecuária
Seria a correção através de
calcário, gesso agrícola, fósforo,
potássio e nitrogênio. Incorporar
isso ao solo quando a análise
indicar. Quando o solo estiver
muito ácido e o terreno estiver
bastante sujo, incorporar ao
solo, plantar uma forragem
com semente de boa qualidade
e formar o pasto novamente.
Mas, o custo de uma reforma
via pecuária é de cerca de 1.000
reais por hectare. Quase igual ao
da reforma via integração.

“

Existe retorno financeiro, com
certeza. Mas a cultura do produtor ainda precisa mudar. O produtor que entende que este é o
caminho para a sustentabilidade
de sua atividade tem mais chance de sucesso. Uma forma de se
inserir no sistema de integração
lavoura pecuária é começar aos
poucos, não fazer em grandes
áreas se o capital não permite.
Ao longo dos anos, o produtor
vai se capitalizando e adquirindo
experiência, conseqüentemente,
tendo retorno econômico.

“Temos visto
reformas de

pastagem “meia

boca”, onde existe
uma pastagem

Fundação MS: referência em
integração lavoura e pecuária

fraca, com plantas
daninhas e a
correção é feita
através de uma
sub-dose de
calcário e uma
mão de grade.
Tem-se uma falsa
impressão de
reforma”.

Reforma via integração
Na reforma via integração lavoura
pecuária, se cultiva de 2 a 3 anos
a cultura da soja, com a correção
do solo muito parecida, mas, com
a soja fixando nitrogênio. Com
a produção de grãos a cada 6

Retorno financeiro da integração

fundação Ms

A aceitação da integração

meses, é possível pagar esses
custos mais rápido. Na mesma
fazenda, pode-se fazer a reforma
de pastagem através de integração ou somente via correção do
solo, desde que seja bem feito.

Tivemos um encontro com representantes da Central do Banco do Brasil, da Embrapa, com o
secretário nacional do Ministério
da Integração, a secretária estadual de Produção, dentre outros,
que queriam conhecer uma
fazenda referência em integração lavoura-pecuária em áreas
arenosas. No Centro-oeste,
encontraram um produtor ligado
à Fundação MS, em Ribas do
Rio Pardo. Lá, mostramos toda
a tecnologia que pode ser feita
na recuperação de pastagens
degradadas em áreas marginais,
com 8% de argila, onde estamos
conseguindo produzir 60 sacas
de soja por hectare, 4 a 5 cabeças de gado por hectare na
integração lavoura-pecuária. Foi
uma satisfação ver parceiros da
Fundação MS sendo referência
nacional.
Showtec
É o evento de maior difusão de tecnologia da Fundação MS, um dos
maiores do Centro-oeste. Uma
vitrine de novas tecnologias, como
integração lavoura-pecuária, manejo e fertilidade do solo, cultura
da soja, milho, cana-de-açúcar,
bioenergia e agricultura familiar.
Não visa tanto faturamento, apenas repasse de informações.
REVIS TA J C MASCHIET TO

Tecnologia X preservação
ambiental
A pesquisa tem desenvolvido
tecnologia para a absorção de
dióxido de carbono e prevenção de erosões através do incremento de palha no sistema.
O plantio direto, a biotecnologia
e a integração lavoura-pecuária
vêm contribuindo muito para
isso. Estamos conseguindo
aumentar os índices de produtividade, isso é importante
para atender a demanda por
alimentos e energia sem, necessariamente, abrir novas
fronteiras agrícolas.

en t r e v is t a : di r ceu b r o c h

a dia do produtor rural

Mudanças climáticas
O que está mais fácil é corrigir
o solo e melhorar o plantio
direto. Quanto mais palha eu
tiver sobre o solo, quanto mais
rotação de cultura, eu vou conseguir armazenar mais água
no solo, então, diante de um
veranico que vier eu consigo ter
menores perdas de redução de
produtividade se estiver com
um sistema bem planejado.
R ecado para o produtor
brasileiro
Acredito no Brasil, no agricultor
e no pecuarista. O Brasil vai sair
de um país emergente para um
país desenvolvido. E isso passa
pela educação e pelo uso de
tecnologias. Precisamos estar
prontos para mudar. O pecuarista
tem feito isso. Hoje, ele sabe da
importância de reformar suas
pastagens, da integração lavoura
pecuária. O produtor quer deixar
para seu neto uma propriedade
mais produtiva, diferente daquela
que herdou, quando não havia
tecnologia para isso.
Este texto é uma sinopse da entrevista
concedida em agosto de 2011. Seu
conteúdo completo – com estes e
outros temas em profundidade, está
disponível em:
w w w. j c m a s c h i e t t o . c o m . b r
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Sementes JC Maschietto

sementes jc maschietto

Todos conhecem - ou já ouviram alguma vez – a expressão
“análise de custo-benefício”. Trata-se, em linhas gerais, de um
conceito originalmente empregado na teoria econômica para
avaliar a viabilidade de projetos / investimentos.
Todos os empreendimentos que implicam em dispêndios econômicos para sua implementação são passíveis de ser avaliados
quanto ao seu balanço de ‘custo-benefício’.
De maneira simplificada funciona assim: caso os retornos projetados sejam maiores – de acordo com critérios pré-determinados – do que os investimentos necessários para sua execução,
um projeto recebe o carimbo de ‘viável’.
É um conceito tão intuitivo que contaminou outras áreas de conhecimento, sendo utilizado para os mais diferentes fins e setores.
O pecuarista pode – e deve – lançar mão dessa ferramenta.
Porém, a julgar pelo comportamento prático de parte deles –
principalmente nos esforços de formação de pastagem – isto
nem sempre acontece...
A pastagem é um elemento estratégico no modelo de produção
praticado em países como o Brasil, com clima favorável e disponibilidade de espaço. É voz corrente entre analistas do setor
que ela é um fator crítico de sucesso e de competitividade para
a pecuária brasileira, que viabiliza uma produção mais saudável
e a custos menores.
Porém, é comum encontrar criadores que, buscando minimizar custos e investimentos na formação de pastagem, reduzem
ainda mais os retornos / benefícios esperados. Isto pode colocar
em risco a viabilidade não só de seu investimento em formação,
mas até a viabilidade econômica de sua atividade, já que um
pasto mal formado tem sua capacidade de lotação reduzida. E,
enquanto isso, os custos fixos da propriedade continuam presentes, clamando por resultados que os cubram...
Há pecuaristas que, ao formar uma área de cana ou milho para
cocho ou silagem, seguem com rigor a cartilha de melhores práticas agrícolas, fazendo um bom preparo do solo, corrigindo-o e adubando-o, utilizando semente de qualidade e atentando
para o processo de semeadura. Porém, ao formar uma pastagem
(base de alimentação de seus animais!), estes mesmos pecuaristas
guardam a cartilha na gaveta e seguem o que seus avós faziam...
Por trás deste comportamento intrigante está um conceito totalmente equivocado: muitos acreditam que “braquiária é praga”, e que é só ‘jogar’ sua semente em um solo mal preparado,
sem correção e adubação que elas formarão o pasto, a despeito
de todas as dificuldades.
Um criador que pensa assim é o mesmo que, poucos anos depois,
vê-se diante da necessidade de reformar esta área – já degradada – e
é candidato a sempre ser o mais pessimista quanto à viabilidade da
atividade pecuária em uma roda de conversa entre criadores.
Nunca é demais lembrar que, diferente de lavouras como milho,
a gramínea da pastagem é perene. Ou seja, se bem formada e conduzida, ela pode se manter produtiva por décadas... Assim, um
investimento inicial maior, e manutenções periódicas de menor
envergadura, podem gerar benefícios durante 20, 30 anos!
Pelo que foi exposto no parágrafo anterior, nem seria necessário entrar na aridez dos números para demonstrar a viabilidade de seu custo-benefício... Porém, a simples menção à palavra
‘custo’ geralmente incomoda, em um cenário de margens apertadas e recursos limitados.
R E V IS TA J C M AS C H I E T T O
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Então, a seguir, apresentamos quais seriam os passos para
uma boa formação de pastagem, e seus respectivos custos estimados, para que cada um os confronte com os benefícios
esperados em suas propriedades.

Custos para a formação
de 1 hectare de pastagem

(1)

1. Preparo do Solo
1.1 Grade Pesada
Custo por hora

(2)

Horas necessárias

Total
R$ 75
2

1.2 Grade Intermediária
Custo por hora

(2)

Horas necessárias

Total
R$ 75
1,5

1.3 Grade Niveladora
Custo por hora

(2)

Horas necessárias

R$ 150,00

R$ 112,50
Total

R$ 75
1

R$ 75,00

2. Correção do Solo
2.1 Aplic. calcáreo e gesso (serviço)

Total

Custo por hora (2)

R$ 75

Horas necessárias

0,5

2.2 Calcário (produto)

R$ 37,50
Total

Custo / kg

R$ 0,125

Kilos / ha

2.000

2.3 Gesso (produto)

R$ 250,00
Total

Custo / kg

R$ 0,140

Kilos / ha

500

R$ 70,00

3. Plantio, adubação e compactação
3.1 Plantio a lanço
Custo por hora

(3)

Horas necessárias

Total
R$ 60
1

3.2 Semente (produto)

Total

Custo / kg

R$ 11,00

Kilos / ha

8

3. Adubo supersimples (produto)
R$ 0,795

Kilos / ha

420

3.4 Compactação da semente
Custo por hora

Horas necessárias
TOTAL GERAL (R$ / HECTARE)

R$ 88,00
Total

Custo / kg

(3)

R$ 60,00

R$ 333,90
Total

R$ 60
0,5

R$ 30,00
R$ 1.206,90

(1) Estimativa JC Maschietto (2) Empreita de serviço, com trator de 120 a 150 HP
(3) Empreita de serviço, com tratores menores

foto: fazenda vale do boi, carmolândia-TO
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Os custos e os muitos benef
bem formada

“

Benefícios de uma pastagem bem
formada
Formar uma pastagem seguindo os preceitos técnicos apresenta
– como não poderia deixar de ser – custos e esforços. Porém seus
benefícios são palpáveis. Abaixo apresentamos algumas formas de
calculá-los, para que você as considere de acordo com a realidade
de seu modelo de produção, fazendo assim sua própria análise de
custo-benefício:
Ação

Um solo bem preparado é um dos
fatores críticos para o sucesso da
formação da pastagem.”

Benefício

Formas de calcular o benefício

1. Fazer um bom preparo
do solo

Evita a concorrência de plantas daninhas do banco
de sementes do solo.

Considere custos posteriores de controle das invasoras –
defensivos e operação de aplicação

2. Corrigir e adubar o solo

Acelera o desenvolvimento das plantas, antecipando
em dias / semanas a entrada dos animais

Estime, de acordo com sua realidade de produção, o ganho
de peso em arrobas em 4 semanas de antecipação

Melhora o stand de plantas da área, contribuindo
para a perenização da pastagem

Estime o custo de reforma da pastagem, considerando uma
degradação da área em 4/5 anos

Evita a presença de sementes de ervas daninhas
junto com as de pastagem

Considere custos posteriores de combate das plantas
invasoras – defensivos e operação de aplicação

3. Utilizar semente
de qualidade
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ícios de uma pastagem

Evita a presença de mistura varietal (outras sementes Estime o custo de reforma da pastagem, considerando uma
de pastagem junto com as adquiridas)
degradação da área em 4/5 anos
Ajuda a germinação das sementes e o stand das
plantas, antecipando em dias / semanas a entrada
dos animais

Estime, de acordo com sua realidade de produção, o ganho
de peso em arrobas em 2/4 semanas de antecipação

Diminui a concorrência de plantas daninhas, presentes no banco de sementes do solo.

Considere custos posteriores de combate a pragas – defensivos e operação de aplicação

4. Realizar a compactação da
semente no solo

Custo ou investimento?
Considerando o que foi exposto acima, é possível classificar os
dispêndios realizados para a formação da pastagem como investimento – e não custo – na medida em que implicam em ganhos econômicos a serem percebidos em períodos futuros pela propriedade,
e não só no período de sua efetivação.
Sendo a pecuária uma atividade de médio / longo prazos, porque avaliá-la com uma visão de curto prazo, ao invés de uma análise panorâmica,
que contemple todos os benefícios econômicos ao longo do tempo?
Por tudo o que foi apresentado como argumento até agora fica difícil defender a racionalidade de se fazer uma formação de pastagem

sem contemplar os preceitos técnicos discutidos. Evitar um bom
preparo do solo tem implicações, assim como abster-se de corrigir
ou restituir nutrientes ao solo. Comprar uma semente ‘suspeita’ em
troca de um desconto de, digamos 5% (o que representa menos de
0,5% do custo de formação!) pode ter reflexos futuros...
Na gestão da pecuária – assim como em toda atividade produtiva
– ser racional em termos econômicos é a melhor forma de garantir
a sustentabilidade do negócio. E a história econômica é implacável:
costuma premiar apenas os empreendedores que dominam e respeitam os seus preceitos.
REVIS TA J C MASCHIET TO
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A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
Terreno fértil para o sucesso
é a discussão de idéias. Elas
mudam as atitudes e fazem
as pessoas construírem embasamento para justificar as
decisões assumidas. Isso tudo
exige práticas iniciais como:
esforço mental, coordenação
de ideias, busca de argumentos que são apresentados para
reforçar a defesa das hipóteses. A mudança de atitude é
de extrema importância na
vida das pessoas, tanto na
vida pessoal (continuando a
estudar, aprendendo idiomas,
computação, etc) quanto nos
empreendimentos profissionais (sistema de produção
animal em pastagens, investimentos em máquinas, equipamentos, tecnologias inovadoras, etc), pois as torna
mais competitivas e bem sucedidas. Para tal é necessário
ser um pouco melhor do que
fomos no dia anterior, como
diz o ditado: ‘’hoje enfrento
um leão mais forte do que o
de ontem’’.
Há algum tempo assessoro
um pecuarista no MT, onde
presenciei a conversa entre
essa pessoa e um visitante
amigo. Discutiam sobre a
necessidade do pastejo rotacionado comparado ao contínuo. Até essa data não tinha
ouvido esse tipo de discussão
entre pecuaristas, embora venha trabalhando nessa área
há muito tempo.
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Fiquei orgulhoso em perceber que o pecuarista usava argumentos em defesa da
implantação do sistema rotacionado, que eram impossíveis de serem confrontados
com as hipóteses do defensor
praticante do ‘’pastejo contínuo’’. Aliás, faltou nos argumentos do anfitrião explicar
que o ‘’pastejo contínuo’’ que
seu amigo estava realizando
não representava nenhuma
modalidade de pastejo. O
pastejo contínuo praticado
corretamente, isto é, quando
se procura equilibrar a oferta
de forragem com a demanda
do rebanho é tão eficiente
como o rotacionado com taxas de lotação média (cerca de
2 a 3 UA/ha). A dificuldade
de implantar o uso do pastejo
contínuo corretamente está
na variação da capacidade
de suporte das pastagens ou
dos piquetes. Essa adequação
da taxa de lotação para equilibrar a oferta e a demanda
de forragem é imprescindível
para o sucesso desse sistema
de pastejo.
Em propriedades que exploram a pecuária em maiores áreas, torna-se ainda mais
difícil essa prática devido às
distâncias que os animais devem se deslocar para ajustar
as taxas de lotações nos piquetes. Fator mais limitante
nesse sentido é a frequência
com que isso deve ser feito no
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período de crescimento rápido das plantas forrageiras.
Semanalmente, em caso de
plantas de crescimento rápido (pastos adubados ou estabelecidos em terrenos férteis)
ou mensalmente em áreas de
pastagens menos produtivas.
O principal argumento usado em defesa ao pastejo rotacionado foi a perda de forragem. Avaliando os pastos
dessa propriedade, que usa
o pastejo rotacionado com o
auxílio de cerca elétrica, era
evidente a surpresa do visitante com a uniformidade do
pastejo em toda a área da fazenda. Também o impressionou, positivamente, a rebrota
das plantas forrageiras que
apresentavam folhas verdes
apesar da seca que assolava a
região há meses.
Tudo isso é esperado no método do pastejo rotacionado,
em que a uniformidade do
pastejo é o principal objetivo.
Essa uniformidade na altura
do pastejo tem a finalidade
de aumentar a eficiência do
pastejo, ou seja, reduzir as
perdas de forragem motivada pela preferência dos animais em pastejo contínuo.
Nos piquetes rotacionados
a altura das plantas pós pastejo é muito semelhante em
qualquer parte dos piquetes,
o que reflete na eficiência elevada de uso da forragem produzida, que pode variar de 60

a 80% (ou seja, aproveita-se
de 60 a 80% da forragem disponível). No pastejo contínuo a diferença de altura da
planta forrageira é significativa, refletindo aproveitamento
de 30 a 50% da forragem disponível.
Outra vantagem, não percebida pelo visitante, é que a
permanência de folhas verdes
na rebrota das áreas com pastejo rotacionado representa
benefícios não apenas na nutrição do animal nessa época,
mas, também, na velocidade
da rebrota quando iniciarem
as chuvas. Pode-se afirmar
que essa rebrota promoverá
acúmulo de forragem cerca de
2 a 3 vezes maior do que nas
áreas não manejadas.
O mais interessante é que
quanto maior o nível de fertilidade do solo, melhor a
qualidade da formação da
pastagem, maior potencial de
produção da planta forrageira
e mais necessário se torna o
pastejo rotacionado para evitar perdas de forragem que
crescem vigorosamente durante o período das chuvas.
O visitante apresentou o
argumento que a divisão dos
pastos era investimento a
ser considerado. O anfitrião
mostrou que a cerca elétrica
era eficiente para conter animais se fosse bem cuidada
quanto à manutenção e tinha
custo suportável se a proprie-

foto: Dr. Moacyr corsi
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dade fosse planejada para ser
intensificada gradualmente.
Como isso? Iniciando as reformas ou recuperações das
pastagens pelas melhores áreas da fazenda. Não só em fertilidade do solo (que deve ser
corrigido de qualquer modo),
mas pela facilidade de acesso,
próximas de infra-estruturas
que permitam o manejo dos
animais (currais, corredores)
e, principalmente, que permita a distribuição da água
em bebedouros.
“Porque esses cuidados?”,
perguntou o visitante. O
anfitrião explicou que a melhora na fertilidade do solo,
as divisões em piquetes e o
planejamento na distribuição
das aguadas têm o objetivo de
elevar a produção de matéria
seca da forragem, permitindo
elevada eficiência de pastejo,
que em conjunto refletem em
aumento na taxa de lotação.
Quando essas glebas reformadas ou adubadas passam a
exigir maior taxa de lotação,
é evidente que os demais pastos da propriedade terão suas
taxas prévias de lotação rebaixadas por cederem animais
para os pastos recém formados/recuperados com plantas de elevado potencial de
produção, adubadas, e com
manejo controlado através do
pastejo rotacionado.
Em algumas fazendas a adubação de 17% da proprieda-

“
O principal
argumento
em defesa
do pastejo
rotacionado
é que se
evita a
perda de
forragem.”

de suportou cerca de 50% do
rebanho. Se a propriedade do
visitante tivesse 1000ha e a
taxa de lotação fosse a média
nacional de 1cab/ha (0,8UA/
cab) a adubação ou reforma
de 17% da área (170ha) permitiria colocar na área trabalhada 500cab (50% de 1000

cab com taxa de lotação de
cerca de 2,3UA/ha). No restante da propriedade (830ha)
ficariam as 500cab restantes
do rebanho, ou seja, com 0,6
cab/ha. Assim a taxa de lotação nos pastos não adubados,
que era de 0,8UA/ha, decresceu para 0,6 UA/ha. Essa redução na taxa de lotação certamente permitiria algumas
vantagens indiscutíveis e irrefutáveis como: a) recuperação
natural (sem intervenção com
fertilizantes) de boa parte das
pastagens em degradação;
b) sobra de forragem para o
período da seca (‘’inverno’’);
c) o custo de recuperação/reforma de grande parte dessas
pastagens poderia ser evitado
ou reformado com espécies
de maior potencial produtivo,
uma vez que os preconceitos
sobre o sistema rotacionado
foram desfeitos, ou melhor,
entendidos.
Com esse argumento o anfitrião explicou que as áreas
que ele reformaria naquele ano seriam as que facilitassem a distribuição das
aguadas, das infra-estruturas
e estivessem próximas das
glebas já trabalhadas. Essas
áreas concentrariam a maior
parte do rebanho durante o
‘’verão’’ (período de chuvas),
facilitando o manejo de animais. Aliás, é justamente nessa época do ano que ocorrem
a reprodução, a cria, o maior
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ganho de peso dos animais,
a necessidade de controle de
ectoparasitas, etc.
As discussões, argumentações e contra argumentações pareciam estar convencendo o visitante quanto às
vantagens de se dar atenção
ao manejo do pastejo e dos
animais. Entretanto, mesmo
que o visitante não tenha se
convencido, certamente ele
estará pensando em outros
argumentos para enfrentar
as discussões futuras e, quem
sabe, mudar de atitude.
Por fim a mudança iniciada
com discussões de ideias, credibilidade em conceitos ou
em experiências só podem ter
maior sucesso se a adoção de
tecnologias for o mais complementar possível: manejo do pastejo e dos animais,
distribuição adequada das
aguadas, suplementação mineral e/ou protéico/energética, cuidados com a sanidade,
valorização do mérito genético dos animais, etc, para não
ocorrerem frustrações e comprovar o que sempre ouvi de
meu pai: ‘’Se fizer pela metade você recebe menos que
metade’’.
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O ANIMAL EM PASTAGENS INTENSIFICADAS

1Moacyr Corsi é Professor Titular do
Depto. de Zootecnia, ESALQ/USP.
Acadêmicos do Projeto C.A.P.I.M.
Tiago A.C. Carvalho da Silva
Miguel Miiti Shiota
Andreza P. da Silva Cruz
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Recuperar ou Reforma
Ao percorrermos nosso País, observamos
que a grande maioria das pastagens
está degradada, apresentando baixa
capacidade de lotação, acarretando em
menor rentabilidade aos pecuaristas,
que por sua vez acabam ficando sem
condições de realizar investimentos na
própria propriedade, reduzindo cada vez
mais sua lotação.
Basicamente são dois os principais
motivos que levam uma pastagem a se
degradar: excesso de animais na área, com
rebaixamento intensivo e por tempo muito
prolongado do capim, e/ou deficiência
nutricional da forrageira, por questões de
fertilidade do solo.
É extremamente importante diagnosticar
o motivo da degradação da área, pois se
a causa não for eliminada, mesmo que a
pastagem seja recuperada ou reformada, em
pouco tempo ela se degradará novamente.
Para reverter uma condição de pastagem
degradada, inicialmente é realizada uma
avaliação das condições, para identificar
a necessidade da reforma, ou apenas a
recuperação.
Caso o capim esteja bem estabelecido,
com baixa presença de plantas daninhas
de difícil controle, como grama-batatais,
também conhecida como grama mato
grosso (Paspalum notatum), ou rabo-deburro, ou plantas arbustivas, é possível
realizar apenas a recuperação, ou seja,
fornecer os nutrientes que estão em falta,
limitando o desenvolvimento da pastagem.
Para tanto, é realizada a coleta de amostra
de solo para detecção dos problemas na
fertilidade.
De posse dos resultados, inicia-se a
correção da acidez, pois solos com
baixo pH limitam o aproveitamento dos
nutrientes como fósforo, nitrogênio e
potássio pela planta, tornando esses
elementos indisponíveis para absorção
R E V IS TA J C M AS C H I E T T O

da forrageira, mesmo estando presente
no solo. Portanto, se enfrentar restrição
financeira e houver necessidade de decidir
entre adubação ou calagem, faça a calagem,
pois a resposta do adubo é muito pequena
em solos ácidos.
A calagem é realizada à lanço, sobre
a pastagem, sem ser incorporada.
Posteriormente devem ser realizadas as
adubações, esperando pelo menos 100mm
de chuva após a aplicação do calcário.
Para a correção do fósforo em pastagens
já formadas é necessária a aplicação de uma
fonte solúvel, como o MAP (11-52-00), Super
Triplo (00-45-00), ou Super Simples (00-1800). A escolha deve ser realizada em função
do custo aplicado, pois a tonelada de MAP é
mais cara do que a do Super Simples, porém
como é um fertilizante bastante concentrado,
usa-se uma quantidade bem menor por área,
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que acaba sendo de custo menor.
Na adubação com nitrogênio poderá ser
empregada a Uréia (45-00-00), porém caso
não haja umidade suficiente no solo, pode
ocorrer perda de até 60% aplicação por
volatilização. Já o Nitrato de Amônio (3300-00), Nitrocálcio (21-00-00) e Sulfato
de Amônio (20-00-00) apresentam menor
perda por volatilização. A escolha entre eles
também deve ser realizada em função do
custo por área e não pelo custo da tonelada
do fertilizante, pois geralmente os adubos
mais concentrados apresentam menor
custo do nutriente que o contém, como
por exemplo o Nitrogênio, contido na Uréia.
Após a correção da fertilidade do solo, para
a recuperação da pastagem é necessário
observar a altura da forrageira. Pastagens
que são mantidas muito baixas, com
altura menor que a adequada para ela, não

foto: Rodolfo Wartto cyrineu
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Pasto degradado com alta infestação de plantas arbustivas

apresentam resposta à adubação realizada,
sendo prejudicada a sua rebrota.
Ou seja, se uma pastagem está implantada,
porém não se desenvolve adequadamente,
apenas a recuperação faz com que ela volte
a ser produtiva, de maneira mais rápida e
de menor custo.
No entanto, caso a pastagem esteja
totalmente degradada, com pouca presença
da forrageira, ou infestação intensa de plantas
arbustivas, querendo formar capoeira, ou
presença muito alta de grama-batatais, então
é necessária a realização da reforma, ou seja,
destruir a vegetação existente para implantar
novamente a pastagem.
Neste caso o procedimento inicial é a
coleta de amostra de solo, para determinar
se é necessário o emprego de calcário e,
em caso afirmativo, em que quantidade.
Caso haja infestação de plantas
arbustivas, passa-se a grade aradora
para limpar a área e depois entra com a
calagem. Caso contrário, primeiro aplicase o calcário para depois passar a grade
aradora, pois a cada gradeação o calcário
é melhor incorporado no solo.
Havendo necessidade de correção de
fósforo, dá-se preferência pelo uso dos
fosfatos reativos, como o Fosfato Natural
Reativo de Arad, Fosfato Reativo Daoui,
Fosfato Reativo Reagill, ou Fosfato Reativo
de Gafsa, entre outros. Estes fosfatos trazem
diversas vantagens na reforma de pastagem:
1. Possuem menor custo por kg de P2O5;
2. Como uma parte do fósforo é prontamente
solúvel e outra parte é liberada lentamente,
reduz a perda do fósforo por fixação, pois à
medida em que o fósforo é liberado para a
solução do solo, a planta passa a absorver
o nutriente;
3. É um produto que pode ser utilizado em
processo de produção do boi orgânico.

“

É importante
saber o

motivo da

degradação
da área,
pois se a
causa não
for eliminada,
mesmo que
a pastagem
seja
recuperada
ou reformada,
em pouco
tempo ela se

No entanto, para que ocorra uma reação
adequada com o solo para a liberação do
fósforo, ele deve ser incorporado ao solo.
Fazendo-se a correção do fósforo,
realiza-se a operação de grade niveladora
(uma ou duas vezes), com o objetivo
de incorporar o adubo fosfatado, bem
como destorroar o solo para facilitar a
germinação da semente da forrageira.
Após a grade niveladora distribui-se a
semente da forrageira.
Caso haja infestação de plantas
invasoras de folha-larga, é interessante
realizar o controle logo no início, com
aplicação de produtos à base de 2,4-D,
pois o custo do controle na fase inicial
é em torno de 10 vezes menor do que
quando o mato já está estabelecido.
Após o primeiro pastejo, deve-se fazer
a adubação de cober tura, geralmente
aplicando 50 kg N/ha. Esta adubação
vai favorecer um for te estabelecimento
da for rageira na área, dando maior
velocidade na rebrota, dificultando a
entrada de plantas daninhas.
Estando a pastagem formada, é
impor tante entrar com os animais,
respeitando as alturas limites da planta
para entrada e saída.
Depois da reforma, através de um
manejo correto do pasto, com reposição
da fer tilidade do solo via adubações
de manutenção, teremos um pasto
permanente, com duração por mais de
20 a 30 anos, conseguindo altas lotações
de animais.
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ar a Pastagem?

degradará
novamente.”
1Rodolfo Wartto Cyrineu é Engenheiro Agrônomo
M. Sc. Economia aplicada
Suporte Rural Consultoria Ltda
e-mail: rodolfo@suporterural.com.br
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SERÁ QUE AGORA VAI?

Ociosidade da indústria
frigorífica
A menor disponibilidade de
animais ter minados, devido
à entressafra, aumentou a
ociosidade média da indústria
frigorífica no país.
Na figura 2 estão os resultados
por estado e a média nacional.
Em média, os frigoríficos têm
trabalhado com ociosidade de
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Preço do boi gordo (R$/@)
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figura 2. Ociosidade média da indústria frigorífica*
por estado e a média nacional.
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Fonte: Scot Consultoria - www.scotconsultoria.com.br

figura 1. Preço da arroba do boi gordo em Barretos-SP,
em R$, à vista, livre de imposto.

40567

A entressafra deu as caras e o
mercado do boi gordo f irmou.
Em São Paulo, o preço da
arroba caiu 8,3% de meados de
março ao final junho. Passou
de R$103,50, à vista, livre
de imposto (pico de preço),
para R$94,50, nas mesmas
condições de p agamento.
Em julho, no entanto, a ofer ta
de animais para abate diminuiu
dando sustentação ao mercado.
Em pouco mais de um mês o
preço do boi gordo subiu 6,3%,
recuperando par te da perda no
primeiro semestre.
Em São Paulo, os negócios
com boi gordo ocorreram em
R$100,50/@, à vista, nos
primeiros dias de agosto.
Veja a figura 1.
A ofer ta no momento se
restringe, em sua maior par te,
a animais de confinamentos ou
semi-confinamento.
Com isso, as escalas de abate
dos frigoríficos que atendiam
até quatro dias na boca da
entressafra, chegaram a dois
dias na última quinzena de julho.
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40546

me r c a d o

Rafael Ribeiro de Lima Filho

me r c a d o

“

26%. Ou seja, estão utilizando 74% da
capacidade estática.
Perspectivas para o
segundo semestre
O cenário é de mercado firme, uma vez
que a ofer ta de confinamento ainda não
dá sinais de pressionar negativamente o
mercado. Apenas em Goiás a ofer ta de
animais de cocho é maior e tem segurado
as cotações.
A questão é: quanto vai custar o boi em
outubro? A pergunta é difícil considerando
a dinâmica do mercado, mas podemos
fazer algumas considerações:
• Na BVMF/Bovespa os preços futuros
do boi gordo, com vencimento em
outubro/11 apontaram, em julho e
primeira semana de agosto, para uma
arroba ao redor de R$106,00, à vista,
para descontar o imposto, em São Paulo;
• No ano passado, o preço do boi gordo
subiu 44% no segundo semestre até
atingir o pico de R$115,00/@, à vista,
livre do imposto. É claro que o cenário
em 2010 era diferente, principalmente
no que diz respeito à demanda, que este
ano, comparativamente, está menor.
Observe a tabela 1. O preço do boi
gordo no segundo semestre só não foi
maior que no primeiro em 2005 (febre
aftosa) e 2009 (crise econômica).
Levando em conta o aumento médio
nos anos em que o boi subiu, de
aproximadamente 12%, o preço médio
do boi este ano no segundo semestre

O cenário é
de mercado
firme.”

ficaria em R$113,00/@, a prazo, livre
de imposto.
A expectativa para este ano é de que o
regime de chuvas fique dentro do normal,
ou seja, deve começar a chover a par tir
de setembro. Em 2010, reflexo da La
Niña, começou a chover regularmente a
par tir de outubro/novembro.
Este fato pode fazer com que os
confinadores antecipem a saída de alguns
lotes do confinamento, pressionando o
mercado para baixo.
1Rafael Ribeiro de Lima Filho, zootecnista da Scot
Consultoria. www.scotconsultoria.com.br

tabela 1. Médias de preços do boi gordo em São Paulo, em
R$/@ nominais, a prazo, livre de imposto, no primeiro e segundo
semestres, desde 1997, e as diferenças entre elas.

Ano

média 1º semestre

média 2º semestre

diferença

1997

25,0

26,7

6,7%

1998

26,6

28,0

5,2%

1999

30,2

36,5

20,5%

2000

38,0

40,6

6,8%

2001

40,0

43,9

9,8%

2002

43,6

51,7

18,4%

2003

54,9

58,3

6,2%

2004

58,8

60,4

2,8%

2005

56,1

52,5

-6,4%

2006

49,4

55,6

12,4%

2007

54,8

65,4

19,2%

2008

77,6

88,0

13,4%

2009

79,5

76,6

-3,6%

2010

78,6

95,5

21,6%

2011

101,1

?

?

Fonte: Scot Consultoria
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Pecuária Brasileira e G

o ABC da questão
1

Cíntia Maluf

2

Roberto Rodrigues

Segundo cientistas do Painel Intergovernamental do Clima (IPCC), o efeito estufa
consiste num processo natural, mas o aumento crescente da concentração dos gases
de efeito estufa na atmosfera tem provocado mudanças no clima do planeta. Estudos
comprovaram que a temperatura global teve
um aumento médio de 0,74°C no período
de 1906 a 2005. Além deste “aquecimento
global”, é notável o aumento da ocorrência
de eventos extremos como excesso de chuvas ou secas prolongadas.
Aparentemente as atividades humanas passaram a ter maior contribuição na emissão
dos gases de efeito estufa desde a Revolução
Industrial, principalmente pelo uso de combustíveis fósseis (petróleo, carvão mineral e
gás natural) e pela mudança de uso da terra.
Este contexto justifica a demanda global
para controlar e reduzir a emissão destes gases para adaptar os sistemas produtivos a esta
nova realidade climática.
No final deste ano será realizada pela
ONU a 17º Conferência das Partes, também chamada COP17, na qual estarão
reunidos representantes de 198 países para
redefinir o compromisso de cada Nação no
esforço de redução das emissões dos gases
de efeito estufa. A partir do que for acordado nesta ocasião, o Brasil poderá passar a
ter metas para reduzir sua emissão de gases,
o que poderá afetar todos os setores produtivos, inclusive a agricultura e pecuária.
A Pecuária Brasileira no contexto
das Mudanças Climáticas
Há alguns anos o setor pecuário tem sido
apontado como um dos vilões do processo
de aquecimento global, devido à emissão
de metano (CH4), um dos gases de efeito
estufa. Segundo os dados mais recentes do
Ministério da Ciência e Tecnologia, o rebanho bovino foi responsável por 61% das
14
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emissões brasileiras de metano em 2005.
De fato, os bovinos são ruminantes por natureza e, graças a isto, conseguem transformar capim e grãos em proteína animal, alimento nobre. Mas para que isto aconteça é
produzido gás metano em uma etapa da digestão chamada fermentação entérica, que
é eliminado posteriormente na eructação.
Vindo de encontro a esta problemática,
pesquisadores têm se empenhado para encontrar formas de reduzir a emissão de gás
metano na digestão animal e também para
compensá-la seqüestrando carbono atmosférico ao longo do processo de produção de
carne, leite e seus derivados. Um resultado
positivo deste esforço é a comprovação de
que pastagens bem manejadas podem vir a
promover o sequestro de carbono nos solos
brasileiros.
É sabido que o solo representa o maior
reservatório de carbono dos ecossistemas
terrestres. Nele, é possível estocar carbono
capturado na fotossíntese das plantas ou
emiti-lo na forma de gases de efeito estufa.
A capacidade de sequestrar carbono no solo
varia conforme o teor e a qualidade da matéria orgânica que entra no sistema, além
das características físicas e químicas do solo
e o clima do local, que influenciarão no
processo de degradação desta matéria.
Resultados de pesquisas científicas compilados em relatórios de instituições renomadas como a FAO demonstram que um pasto bem formado e manejado corretamente
pode seqüestrar carbono no solo quando
sucede um pasto degradado ou um sistema agrícola convencional que utilize práticas que envolvem o revolvimento do solo.
Na prática, as atividades que promovem o
aumento do teor de carbono no solo sob
uma pastagem são: implantação de pastos
com o uso de sementes de boa qualidade e
adequadas ao clima local, reforma de pastagem, manejo adequado do solo e do pasto,
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integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta.Com isto, ganha-se também
na retenção de água no solo, melhorando a
adaptação do sistema aos períodos prolongados de seca, e na redução da emissão de
gás metano à medida que um pasto bem
manejado contribui para o aumento do ganho de peso do animal quando comparado
às áreas degradadas, reduzindo a idade de
abate do rebanho.
Tendo em vista que cerca de 170 milhões
de hectares estão ocupados por pastagens
no Brasil, com o sequestro de carbono nos
solos o setor pecuário nacional possui capacidade ímpar para reduzir o balanço de gases de efeito estufa, ou a pegada de carbono,
no processo da produção da carne, do leite
e de todos seus derivados.
Política Agrícola e Mudanças
Climáticas: Programa ABC
Como se vê, até o momento não há grandes novidades tecnológicas para a promoção
do sequestro de carbono nos solos pastejados, mas sim o uso de práticas conhecidas,
usualmente preconizadas para promover o
aumento da produtividade.
A fim de incentivar o sequestro de carbono
nas atividades agropecuárias e, consequente-

foto: acervo jc maschietto
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Gases de Efeito Estufa

mente, promover boas práticas agrícolas, o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou no ano passado o Programa ABC, “Programa Agricultura de Baixo
Carbono”. Por meio dele, o governo brasileiro disponibiliza R$ 3,15 bilhões em crédito a pecuaristas e agricultores para a safra
de 2011/2012, com taxas de juros e carência
consideradas atrativas pelo mercado.
As atividades financiáveis no Programa
ABC são: recuperação de pastagens degradadas, correção e adubação de solos,
implantação e ampliação de sistemas de
integração lavoura-pecuária-florestas, implantação e manutenção de florestas comerciais, implantação de agricultura orgânica,
recomposição de áreas de preservação permanente ou de reserva legal e outras práticas que envolvem produção sustentável e
culminam na redução da emissão de gases
de efeito estufa.
Ao criar o Programa ABC, o governo brasileiro demonstra sua preocupação ambiental acerca das mudanças climáticas, mas
também reage positivamente às demandas
internacionais para a promoção de sistemas
produtivos mais sustentáveis. Sabe-se que
mais barreiras às exportações da carne poderão vir lastreadas nos assuntos referentes
ao meio ambiente, ameaçando a economia

“

A redução da
emissão de gases
de efeito estufa
é um assunto
que envolve a
aplicação de
tecnologias já
conhecidas pelo
produtor rural.”

do setor pecuário. Este tipo de barreira não
tarifária é usada muitas vezes como forma
de controlar preços internacionais, limitando a atuação da pecuária brasileira, cuja
competitividade é inigualável mundo afora.
Finalmente, independente do sucesso das
negociações brasileiras na COP17, o fato é
que a redução da emissão de gases de efeito
estufa apoiada em boas práticas agrícolas,
especialmente no manejo conservacionista
do solo e das pastagens, é um assunto que
envolve a aplicação de tecnologias conhecidas pelo produtor rural. Portanto, a idéia
errônea de que a pecuária anda na contramão da sustentabilidade é um paradigma
que deve ser quebrado com ações práticas.
Estamos vivendo um tempo de mudanças
de paradigmas e o setor pecuário brasileiro pode aproveitar este momento para demonstrar sua maturidade.
1Cíntia Maluf
Zootecnista, Mestranda na Área de Água e Solos na
Feagri/Unicamp - cintia.maluf@feagri.unicamp.br
2Roberto Rodrigues
Coordenador do Centro de Agronegócio da FGV,
Presidente do Conselho Superior do Agronegócio
da Fiesp e Professor do Depto. Economia Rural da
Unesp/FCAV, foi ministro da Agricultura
rr.ceres@uol.com.br
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